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التقرير الختامي

بعون من الله وتوفيقه، عقد المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة دورته االستثنائية في مدينة.1

برعايسسسة كريمسسسة من صسسساحب الجاللسسسة، الملسسسك حمسسسد بن عيسسسسى آلالمنامحححة، عاصحححمة مملكحححة البححححرين، 

، بمناسحححبة االحتفحححاء بمدينحححة المححححرق2018 نوفمححبر 29، يحححوم خليفسسسة، ملسسك مملكسسسة البحسسسرين المفسسّدى

جميعسسسًا من أجسسسل حمايسسسة" عن المنطقحححة العربيحححة، تحت شحححعار 2018عاصحححمة للثقافحححة اإلسحححالمية لعحححام 

".التراث اإلنساني ومواجهة التطرف

 احتفاليححةح حفل اختتححام، تنظيم2018 نوفمبرح 28خالل اليوم السابق للمؤتحمر، يوم وقد تمح .2

تحت الرئاسحححةح الفعليحححة لصحححاحب السحححمو الملكي ،2018المححححرق عاصحححمةح الثقافحححةح اإلسحححالمية لعحححام 

األمححححيرح سححححلمان بن حمححححدح آل خليفححححة، ولي عهححححد مملكححححة البحححححرين، النححححائب األول لححححرئيس الححححوزراء،

وبحضور معالي الدكتورح عبدح العزيحز بن عثمان التويجحري، المديرح العام للمنظحمةح اإلسححالمية للتربيححةح

، ومعححالي الشححيخةح مي بنت محمححدح آل خليفححة، رئيس هيئححةح البحححرين نيرحبلا ةئيه سيئر ،ةفيلخ لآ دمحم تنب يم ةخيشلا يلاعمو ،-والعلوم والثقافححةح  إيسيسححكو نيرحبلا ةئيه سيئر ،ةفيلخ لآ دمحم تنب يم ةخيشلا يلاعمو ،-

للثقافحححة واآلثحححار، وعحححدد من أعضحححاء حكومحححةح مملكحححة البححححرحين، ورؤسحححاء وفحححود الحححدول والمنظمحححات

الدوليححةح المشححاركة في المححؤتمر، وعححدد من كبححار الشخصححيات الثقافيححة والفكرحيححةح من داخححل المملكححة

..وخارجها وفي هذه المناسبة، أهدىح معالي الدكتور عبد العزيزح بن عثمان التويجري، المححديحر العححام

للمنظمححة اإلسححالميةح للتربيححة والعلححومح والثقافححة ححح إيسيسححكو ححح درع احتفاليححةح المحححرق، إلى صححاحب

السححمو الملكي األمححيرح سححلمان بن حمححدح آل خليفححة، ولي عهححدح مملكححةح البحححرين، النححائب األول لححرئيس

،2018الوزراء، تقححديحرًا لرعايححة سححموه الكرحيمححةح الحتفاليححة المحححرق عاصححمحة للثقافححةح اإلسححالميةح لعححام 

.وامتنانًا لدعمه الموصول ألنشطةح المنظمحة اإلسالميةح للتربية والعلوم والثقافةح

كلمححةمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثححار،  كما ألقت

رت فيهحححا عن امتنانهحححا العميحححق لصحححاحب الجاللحححة الملحححك حمحححد بن عيسحححى آل خليفحححة، ملحححك مملكحححة عّبححح

البحرين المفّدى، على رعايته الحتفالية المحّرق، مدينة التنوير والسالم، عاصمة الثقافة اإلسححالمية

، عن المنطقة العربية، معّبرة عن اعتزازها بافتتححاح مركححز زوار طريححق اللؤلححو، برعايححة ملححك2018لعام 

البالد المفّدى، وإقرار اليحوم العحالمي للفن اإلسححالمي من طحرف اليونسححكو، بوصحفه انتصحارا للغحة الفن

والجمححححال، مجححححددة الححححترحيب بضححححيوف هححححذه االحتفاليححححة، ومتمنيححححة لهم طيب اإلقامححححة في مملكححححة

.البحرين مملكة السالم والمحبة 
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معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة اإلسححالمية للتربيحةوألقى 

كلمة توجه في بدايتها بوافر الشكر والعرفان لصححاحب الجاللححة الملححكوالعلوم والثقافة ح إيسيسكوحح، 

حمححد بن عيسححى آل خليفححة، ملححك مملكححة البحححرين المفححّدى، على رعايتححه السححامية لهححذه االحتفاليححة،

مشححيدًا بالمشححروعات والمنجححزات الثقافيححة والحضححارية الححتي تحققت خالل عححام االحتفححال بمدينححة

، مهنئححًا معحححالي الشححيخة مي بنت محمحححد آل خليفحححة،2018المححححّرق عاصحححمة الثقافحححة اإلسححالمية لعححام 

رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار، على جهودها المتميزة والمتواصلة للنهوض بالثقافة والحفححاظ

على الححتراث واآلثححار في مملكححة البحححرين، وعلى مححا نفذتححه من بححرامج وأنشححطة متنوعححة خالل هححذه

مذكرًا ببعض األنشطة الححتي نفححذتها اإليسيسححكو بهححذه المناسححبة، بمححا يليححق بهححذه العاصححمة، االحتفالية

.الثقافية التاريخية وفي ختام كلمته، أعلن معححالي المححدير العححام لإليسيسححكو عن إطالق اإليسيسححكو

، ألربححع عواصححم للثقافححة اإلسححالمية، هي القححدس الشححريف،2019ألربع احتفاليات خالل السنة المقبلة 

.تونس العاصمة، بندر سيري بيغاوان، وبيساو 

وتم خالل هححذا الحفححل تكححريم معححالي األسححتاذ عمححر سححليمان آدم، وزيححر الثقافححة والسححياحواآلثار

في جمهوريحححة السحححودان، رئيس المحححؤتمر اإلسحححالمي العاشحححر لحححوزراء الثقافحححة، ومعحححالي الحححدكتور عبحححد

اللطيححف كححانو، رئيس مجلس أمنححاء بيت القححرآن في المنامححة، درع احتفاليححة المحححرق، وقححدم لهمححا كححل

من معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمححان التححويجري، المححدير العححام لإليسيسححكو، ومعححالي الشححيخة مي

بنت محمحححد آل خليفحححة، رئيس هيئحححة البححححرين للثقافحححة واآلثحححار، تقحححديرًا لجهحححودهم في مجحححال تعزيحححز

"العمححححل الثقححححافي اإلسححححالمي المشححححترك كمححححا تم تسححححليم  " إلى كححححل من معححححاليعلم ودرع االحتفالية.

الدكتور إيهاب بسيسو، وزير الثقافة في دولة فلسطين، ومعالي الدكتور محمد زين العابدين، وزيححر

الشححؤون الثقافيححة في الجمهوريححة التونسححية، بمناسححبة االحتفححال بمححدينتي القححدس الشححريف وتححونس،

" إلى كل مندرع االحتفالية" عن المنطقة العربية، وتسليم 2019عاصمتين للثقافة اإلسالمية لعام 

معحححالي الحححدكتور بحححادو ححححاجي عابحححدين، وزيحححر الثقافحححة والشحححباب والرياضحححة، في سحححلطنة برونحححاي دار

السححالم، ومعحالي الححدكتور فلورينححتينو فيرنانححدو ديحاس، وزيححر الدولححة المكلححف بالثقافححة، في جمهوريححة

غينيا بيساو، بمناسبة االحتفال بمدينتي بندر سيري بيغاوان، وبيساو، عاصمتين للثقافحة اإلسالمية

. عن المنطقتين األسيوية واإلفريقية2019لعام 

، وقححرع جححرس السححالم مححع االتحححادمركسسز زوار طريسسق اللؤلؤوقححد تضححمن هححذا الحفححل تدشححين 

.العححالمي للسححالم والحب وتنظيم عححرض موسححيقي فححني متمححيز بمناسححبة اختتححام احتفاليححة المحححرق

.2018عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 
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بحضححور، اإلسححالمي االسححتثنائي لححوزراء الثقافةثم انطلقت في اليحوم المحوالي أعمححال المححؤتمر .3

معحححالي األسحححتاذ عمحححر سحححليمان آدم، وزيحححر الثقافحححة والسحححياحة واآلثحححار في جمهوريحححة السحححودان، رئيس

المححؤتمر اإلسححالمي العاشححر لححوزراء الثقافححة، ومعححالي الشححيخة مي بنت محمححد آل خليفححة، رئيس هيئححة

البحححرين للثقافححة واآلثححار، ومعححالي الححدكتور يوسححف بن أحمححد العححثيمين، األمين العححام لمنظمححة التعححاون

اإلسالمي، ومعالي الدكتور عبد العزيححز بن عثمحان التحويجري، المحدير العحام للمنظمحة اإلسحالمية للتربيحة

، وسحححححعادة الحححححدكتور أبحححححو بكحححححر دوكحححححوري، رئيس المجلس التنفيحححححذي إيسيسحححححكو يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(والعلحححححوم والثقافحححححة  يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(وكسيسيإ)

 المنظمحححات اإلسحححالمية والعربيحححة والدوليحححة، وسحححفراء الحححدول األعضحححاءعحححدد منلإليسيسحححكو، وممثلحححو 

.المعتمدين لدى مملكة البحرين

وبعد تالوة آيات بينات من القرآن الكححريم، ألقت معححالي الشححيخة مي بنت محمححد آل خليفححة،.4

رئيس هيئححة البحححرين للثقافححة واآلثححار، كلمححة رحبت في بححدايتها بأصحححاب المعححالي والسححعادة رؤسححاء

وفححود الححدول األعضححاء المشححاركين، وبالضححيوف والمححدعوين، وأعححربت عن سححعادتها باحتضححان مملكححة

التي تعقد برعاية كريمححةالبحرين ألعمال هذه الدورة االستثنائية للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة، 

من لدن حضححرة صححاحب الجاللححة الملححك حمححد بن عيسححى آل خليفححة، عاهححل البالد المفححّدى، وبححدعم من

حكومتححه الرشححيدة، معربححة عن اعتزازهححا بافتتححاح مركححز زوار طريححق اللؤلححؤ كمنجححز ثقححافي حضححاري

، ومححبرزة اإلنجححازات2018 عاصححمة للثقافححة اإلسححالمية لعححام المحححّرقاالحتفححاء بمدينححة ضمن فعاليات 

والمشاريع الثقافية التي تحّققت في هذه المناسبة، ضححمن رؤيححة مسححتدامة للعمححل الثقححافي، ومححذّكرة

.بجهود المملكة إلقرار مشروع اليوم العالمي للفن اإلسالمي، من طرف اليونسكو

وتوجهت بالتحية والتقدير إلى معالي الححدكتور عبححد العزيححز بن عثمححان التححويجري، المححدير العححام

للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ح إيسيسكو ح مشيدة بحرص معاليححه على اإلشححراف على

.برنامج االحتفاء بعواصم الثقافة اإلسالمية

وفي ختام كلمتها عبرت عن تقديرها ألهمية الموضوعين المعروضين على جدول أعمال هححذه

.الدورة االستثنائية، متمنية النجاح والتوفيق ألعمالها

ثم ألقى معححالي الححدكتور عبححد العزيححز بن عثمححان التححويجري، المححدير العححام للمنظمححة اإلسححالمية.5

، كلمححة توجححه في بححدايتها بأسححمى عبححارات الشححكر والتقححدير إلى إيسيسححكو يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(للتربيححة والعلححوم والثقافححة  يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(وكسيسيإ)

حضرة صاحب الجاللحة الملحك حمححد بن عيسحى آل خليفحة، ملحك مملكحة البحححرين، على رعايتحه الكريمحة

للمؤتمر، تقديرًا من جاللته لإليسيسكو ورسالتها وبرامجها الحضحارية، ومنهحا برنحامج عواصحم الثقافحة
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" موضححوعًا لهححذهحمايسسة السستراث اإلنسسساني ومواجهسسة التطسسرف"اإلسححالمية، ثم أوضححح داللححة اختيححار 

الدورة االستثنائية للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة، بوصف هححذا الحتراث ملكححًا لإلنسححانية جمعححاء، ومحا

.يتصحل بانشحغال واهتمححام األمححة جمعححاء، ومواجهتهححا لظححاهرة التطححرف بكححل أشححكاله ومختلححف درجاتححه

مبرزًا مبرر الربط بين حماية التراث ومواجهة التطرف، الذي يستهدف التراث المححادي والالمححادي على

.حد سواء، ويهدد استقرار المجتمعات البشرية

مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي اإلسالمي المشترك لمواجهة التطسسرف"وبّين معاليه، أن 

" المعروض على المؤتمر، يتكامل مع برنامج العمل بشأن تعزيز الدعم اإلسالميوالطائفية واإلرهاب

والححدولي للحفححاظ على الححتراث الحضححاري الثقححافي في القححدس الشححريف، والححذي على أساسححهما ينبححني

"، الححذي سيصححدر عنإعالن البحسسرين حسسول حمايسسة السستراث اإلنسسساني ومواجهسسة التطسسرف"مشححروع 

المححؤتمر، ليكححون وثيقححة تأسيسححية تتعححزز بهححا منظومححة الوثححائق المرجعيححة ذات الصححلة الححتي اعتمححدتها

.المؤتمرات اإلسالمية المتخصصة التي تنظمها اإليسيسكو

وأكححححد معاليححححه أن حمايححححة الححححتراث اإلنسححححاني، من خالل مواجهححححة التطححححرف بشححححتى أشححححكاله ،هي

مسحححححؤولية جماعيحححححة يتحملهحححححا المجتمحححححع الحححححدولي، وينبغي أن تنهض بهحححححا األمم المتححححححدة ووكاالتهحححححا

.المتخصصة، إنقاد العالم من ويالت الحروب والكوارث واألزمات

وفي ختحححام كلمتحححه، توجحححه بنحححداء إلى المجتمحححع الحححدولي للقيحححام بمسحححؤولياته في حمايحححة الحححتراث

اإلنساني في القدس الشريف، وفي جميع أقطار العالم، ومواجهة التطرف والطائفية واإلرهححاب، وهي

.اآلفات التي تهدد األمن والسلم الدوليين، ألن حماية التراث اإلنساني، مهمة إنسانية عالمية مشتركة

.متمنيًا ألعمال المؤتمر النجاح والتوفيق

وألقى معححالي الححدكتور يوسححف بن أحمححد العححثيمين، األمين العححام لمنظمححة التعححاون اإلسححالمي.6

كلمة عّبر في بدايتها عن امتنانه العميق لحضححرة صححاحب الجاللححة الملححك حمححد بن عيسححى آل خليفححة،

ملححك مملكححة البحححرين، على رعايتححه الكريمححة للمححؤتمر، مشححيدًا بجهححود جاللتححه المتواصححلة في تعزيححز

.العمل اإلسالمي المشترك مهنئًا مملكة البحححرين، ملكححًا وحكومححًة وشححعبًا على نجححاح احتفاليححة مدينححة

. كما أثنى على جهود معحالي المححدير العحام لإليسيسححكو2018المحرق عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

في نشر الثقافة اإلسالمية وتنمية العمل الثقححافي اإلسححالمي المشححترك، مثمنححًا جهححود اإليسيسححكو في

اإلشححراف على برنححامج االحتفححاء بعواصححم الثقافححة اإلسححالمية الححذي تم من خاللححه االحتفححاء بمدينححة

 في المنطقحححة العربيحححة، مؤكحححدًا أهميحححة الموضحححوعين2018المححححرق عاصحححمة للثقافحححة اإلسحححالمية لعحححام 

.اللذين سيدرسهما المؤتمر، وإسهام منظمة التعاون اإلسححالمي في معالجتهمححا كمححا أكححد على مركزيححة
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القضححية الفلسححطينية ومكانححة القححدس الشححريف بالنسححبة للححدول األعضححاء وشححعوب العححالم اإلسححالمي،

.داعيًا الجميححع إلى تحمححل المسححؤولية والعمححل معححًا من أجححل الححدفاع عن هويححة القححدس وعروبتهححا كمححا

حذر من تنامي ظاهرة التطرف والطائفية واإلرهاب في مختلف أرجححاء العححالم، وبخاصححة في العححالم

 الجهححود من أجححل التصححدي لهححا، لمححا تشححكله من مخححاطر تعيححق اسححتقرارتكححاتفاإلسححالمي، داعيححًا إلى 

.الدول والمجتمعات وتهدد تراثها اإلنساني متمنيًا ألعمال المؤتمر النجاح والتوفيق .

ثم ألقى معحححالي األسحححتاذ عمحححر سحححليمان آدم، وزيحححر الثقافحححة والسحححياحة واآلثحححار في جمهوريحححة.7

كلمححححة توجححححه في بححححدايتها باالمتنححححان لححححوزراء الثقافححححة، العاشرالسححححودان، رئيس المححححؤتمر اإلسححححالمي 

والعرفححححان إلى جاللححححة ملححححك البحححححرين وحكومتححححه وشححححعب البحححححرين على كححححرم الضححححيافة وحفححححاوة

.االسحححتقبال ثم نقححل تحيحححات فخامحححة المشحححير عمحححر حسححن أحمحححد البشحححير، رئيس جمهوريحححة السحححودان،

.وتطلعاتححه بححأن تكححون مخرجححات هححذا المححؤتمر دعمححًا وسححندًا للعمححل اإلسححالمي والثقححافي مهنئححًا هيئححة

البححححرين للثقافحححة واآلثححار على نجحححاح فعاليححات وبحححرامج االحتفحححاء بمدينحححة المححححّرق عاصحححمة للثقافحححة

.، وافتتاح مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ المسجل في قائمة التراث العالمي ثم2018اإلسالمية لعام 

، الححتي2017أبححرز تجربححة السححودان ومنجزاتهححا في االحتفححاء بسححنار عاصححمة للثقافححة اإلسححالمية لعححام 

تّوجت بإنشاء مركز سنار اإلقليمي للحوار والتنوع الثقافي في إطار منظمة اإليسيسكو، مستعرضًا

جهححود جمهوريححة السححودان في تفعيححل االسححتراتيجية الثقافيححة للعححالم اإلسححالمي، وبخاصححة مححا يتصححل

بحمايحححة الحححتراث الثقحححافي وصحححونه، داعيحححًا إلى تشحححجيع الححححوار بين الثقافحححات ونقحححل ثقافحححة السحححالم،

.ومتمنيًا للمؤتمر النجاح والتوفيق

وتقديرًا لجهححود جاللححة الملححك حمححد بن عيسححى آل خليفححة، ملححك مملكححة البحححرين المفححّدى، في.8

تعزيز العمل اإلسالمي المشترك وحماية الححتراث اإلنسححاني، وعرفانححًا بححدعم جاللتححه ألنشححطة المنظمححة،

 إلى جاللته، تسححلمته معححالي الشححيخة مي بنت محمححد آلدرع المؤتمرأهدى المدير العام لإليسيسكو 

.خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار

وبهححذه المناسححبة كححذلك، كححرم معححالي الححدكتور عبححد العزيححز بن عثمححان التححويجري، المححدير العححام.9

" إلى كل من معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفححة،درع احتفالية المحّرق"لإليسيسكو، وأهدى 

رئيس هيئحححة البححححرين للثقافحححة واآلثحححار، ومعحححالي الحححدكتور يوسحححف بن أحمحححد العحححثيمين، األمين العحححام

لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومعالي الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير اإلعالم في المملكة العربيححة

السححعودية، نححائب رئيس المححؤتمر العاشححر لححوزراء الثقافححة، ومعححالي مححون حمححات بححاه، وزيححر السححياحة

والثقافة في جمهورية غامبيا، نائب رئيس المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة، وسعادة السححيد
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واصف ألييف، النححائب األول لحوزير الثقافححة في جمهوريححة أذربيجحان، نححائب رئيس المححؤتمر اإلسححالمي

العاشحححر لححوزراء الثقافحححة، وسححعادة الشححيخ حمححد بن هالل المعمحححري، مقحححرر المححؤتمر اإلسحححالمي العاشحححر

.لوزراء الثقافة، وسعادة الدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس التنفيذي لإليسيسكو

 والمركححز اإلقليمي العححربي للححتراثاإليسيسححكوبعححد ذلححك تمَّ التوقيححع على مححذكرة تفححاهم بين .10

إيسيسححكو ووزارة الشححؤونالعححالمي، وعلى  يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(اتفححاق بين المنظمححة اإلسححالمية للتربيححة والعلححوم والثقافححة  يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(وكسيسيإ)

الثقافية في الجمهوريححة التونسححية، بشحأن الترتيبححات التنظيميححة لعقححد المحؤتمر اإلسححالمي الحححادي عشححر

سححبتمبر  يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(، تححونس وعلى محذكرة تفحاهم بين اإليسيسححكو والمركححز العححربي لإلعالم2019يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(وكسيسيإ)لحوزراء الثقافححة 

. والمركز اإلقليمي العربي للتراث العالمياإليسيسكوالسياحي، ومذكرة تفاهم بين 

ثم أقامت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار، حفححل.11

.في المؤتمراستقبال على شرف رؤساء وأعضاء وفود الدول والمنظمات المشاركين 

.وفي بداية جلسة العمل األولى اعتمد المؤتمر مشروع جدول أعماله ومشروع برنامجه الزمني.12

قدم األستاذ كرم اللحه حامحد خلحف اللحه، رئيس المجلس االستشححاري للتنميحة الثقافيححة فيثم .13

 في2018 سبتمبر 25 و24العالم اإلسالمي، تقرير المجلس في دورته السادسة عشرة، المنعقد يومي 

مدينحححة المنامحححة، فأوضحححح أن المجلس درس ونحححاقش في هحححذه الحححدورة الوثيقحححتين المعروضحححتين على

برنسسسامج عمسسسل بشسسسأن تعزيسسسز السسسدعمالحححدورة االسحححتثنائية للمحححؤتمر اإلسحححالمي لحححوزراء الثقافحححة، وهمحححا 

ومسسسار المنامسسة، اإلسالمي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقسسافي في القسسدس الشسسريف

، واعتمححدهمالتفعيسسل العمسسل الثقسسافي اإلسسسالمي المشسسترك لمواجهسسة التطسسرف والطائفيسسة واإلرهسساب

.وأوصى المؤتمر بالمصادقة عليهما

مشسسروع برنسسامج عمسسل بشسسأن تعزيسسز السدعم اإلسسالمي"بعد ذلححك، قحدم المححدير العحام، وثيقححة .14

"، ذكحر في بحدايتها باألهميحةوالدولي للحفاظ على التراث الحضساري والثقسافي في القسدس الشسريف

البالغحححة للحححتراث المقدسحححي، وتنحححوع مكوناتحححه، بوصحححفه تراثحححًا لإلنسحححانية جمعحححاء، مشحححيرًا إلى مسحححؤولية

المجتمع الدولي في حماية هذا التراث من االنتهاكات واإلجراءات الالقانونية التي تقوم بهححا سححلطات

االحتالل اإلسححرائيلي في حقححه، وفي مقححدمتها الحفريححات الححتي تهححدف إلى تشححويه وتحريححف الحقححائق

.التاريخية بشأنه وأشاد باإلنجازات المتواصلة للعديد من الححدول األعضحاء، ومؤسسححات العمحل العححربي

واإلسحححالمي المشحححترك، وفي مقحححدمتها المملكحححة األردنيحححة الهاشحححمية من خالل الوصحححاية الهاشحححمية على

المقدسححات واألوقححاف اإلسححالمية والمسححيحية في مدينححة القححدس، والمملكححة المغربيححة من خالل لجنححة
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.القحدس، لحدعم الحتراث الثقحافي والحضحاري للقحدس الشحريف وحمايتحه وصحونه وأوضحح أنحه تم إعححداد

هححذه الوثيقححة بهححدف توسححيع دائححرة هححذا الححدعم ليشححمل جهححات االختصححاص الدوليححة إلى جححانب العمححل

.ة، مقترحًا اعتماد القدس الشريف عاصمة دائمة للثقافة اإلسالميةاإلسالمي المشترك ذي الصل

ر عن ونححوه بالداللححة العميقححة بشححأن إدراج هححذه الوثيقححة على جححدول أعمححال المححؤتمر، الححتي تعبّحح

االهتمام الذي توليه الححدول األعضححاء لحمايححة الحتراث الثقحافي والحضحاري في القحدس الشححريف، تزامنحًا

 عن المنطقححة العربيححة،2019مححع االحتفححال بمدينححة القححدس الشححريف عاصححمة للثقافححة اإلسححالمية لعححام 

. سنة للتراث في العالم اإلسالمي2019وإعالن سنة 

وفي ختام تقديمححه، ذكّححر معاليححه أن المجلس االستشححاري للتنميححة الثقافيححة في العححالم اإلسححالمي

 في مدينحححة المنامحححة درس هحححذه2018 سحححبتمبر 25 و24في دورتحححه السادسحححة عشحححرة المنعقحححدة يحححومي 

.الوثيقة واعتمدها، وأوصى المؤتمر الموقر بالمصادقة عليها

.وبعد المناقشة، اعتمد المؤتمر الوثيقة، واتخذ بشأنها القرار المرفق

مشسسروع مسسسار المنامسسة لتفعيسسل العمسسل الثقسسافي اإلسسالمي المشسسترك"ثم قدم المححدير العححام .15

"واإلرهححاب مؤكححدًا أن التصححدي لهححذه اآلفححات الخطححيرة يسححتدعي حشححدلمواجهسسة التطسسرف والطائفيسسة 

الهمم وتعبئححححة جميحححع الفححححاعلين للنهححححوض بالعمححححل الثقححححافي بمدلولحححه الشححححامل في المجححححاالت المعرفيححححة

والثقافيحححة والتربويحححة واإلعالميحححة لحححدعم المقاربحححة األمنيحححة تجاههحححا، والتكامحححل معهحححا في إطحححار مقاربحححة

.شمولية لمواجهة خطر انتشار ثقافة التطرف والعنف بأشكالها المتعددة والمتجددة

وأوضححح أن مسححار المنامححة وثيقححة توجيهيححة، تهححدف مضححامينها إلى تجديححد الححوعي بأهمححة االنخححراط

ووضححححع برنححححامج عملي.العملي والتشححححاوري في مواجهححححة جميححححع أشححححكال التطححححرف والطائفيححححة واإلرهححححاب 

لمواجهتححه، مسححتندا إلى مرجعيححات العمححل الثقححافي اإلسححالمي والححدولي المشححترك ذات الصححلة بمحاربححة

التطرف والطائفيحة واإلرهححاب، وفي مقححدمتها االسحتراتيجية الثقافيحة للعحالم اإلسحالمي، واسحتراتيجية

العمححل الثقححافي اإلسححالمي خححارج العححالم اإلسححالمي، واسححتراتيجية التقححريب بين المححذاهب اإلسححالمية،

واإلعالن اإلسحححالمي ححححول التنحححوع الثقحححافي، واإلعالن اإلسحححالمي ححححول الحقحححوق الثقافيحححة، ومعاهحححدة

منظمححة التعححاون اإلسححالمي لمكافحححة اإلرهححاب الححدولي، وبالغ مكححة المكرمححة، واالتفاقيححات والمعاهححدات

.اإلقليمية والدولية ذات الصلة

وبّين معاليه، كذلك، أن مسار المنامة يهتم بتقوية مضامين ثقافة االعتدال، وبخاصة مجاالتها

.التشريعية والحقوقية والتربوية واالجتماعية واإلعالمية واالقتصادية والفنية واألمنية
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وفي نهاية تقديمه، أشار معاليه إلى أن المجلس االستشاري للتنميحة الثقافيحة في العحالم اإلسحالمي،

.درس هذه الوثيقة، كذلك، واعتمدها، وأوصى المؤتمر الموقر بالمصادقة عليها

.وبعد المناقشة، اعتمد المؤتمر هذه الوثيقة واتخذ بشأنها القرار المرفق

ثم ألقى رؤسححححاء الوفحححود المشحححاركة كلمحححات دولهم ومنظمححححاتهم، فأشححححادوا بجهححححود المنظمححححة.16

إيسيسححكو ومحديرها العحام في تطحوير العمحل الثقححافي اإلسححالمي يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(اإلسالمية للتربية والعلححوم والثقافحة  يذيفنتلا سلجملا سيئر ،يروكود ركب وبأ روتكدلا ةداعسو ،(وكسيسيإ)

المشترك وتعزيزه، لفائححدة الححدول األعضححاء وللمسحلمين خححارج العحالم اإلسححالمي، وأعربححوا عن ارتيحاحهم

وتقديرهم لإلنجازات والمكاسب التي مافتئت اإليسيسحكو تحققهحا وتراكمهحا لفائحدة العحالم اإلسحالمي،

ومشروعه الحضاري التنموي، كما أكدوا أهمية الموضوعين المدرجين على جدول أعمال هذه الدورة

.االستثنائية للمؤتمر، معربين عن استعدادهم للعمل على تفعيل القرارات ذات الصلة

إعالن البحرين حول حمايسسة السستراث"وفي بداية الجلسة الختامية للمؤتمر، اعتمد المؤتمر .17

.، والتقرير الختامي وقرارات المؤتمراإلنساني ومواجهة التطرف "

وألقت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار، كلمححة.18

هنأت فيها أصححاب المعحالي والسحعادة رؤسحاء وفحود الحدول المشحاركة على النتحائج والمخرجحات الحتي

حمايحححة الحححتراث "خلص إليهحححا المحححؤتمر في نهايحححة أعمالحححه كمحححا نحححوهت بمشحححروع إعالن البححححرين ححححول  .

، الحححذي تحححوج أعمحححال هحححذه الحححدورة االسحححتثنائية، مشحححيدًة بجهحححود معحححالي "اإلنسحححاني ومواجهحححة التطحححرف

الحححدكتور عبحححد العزيحححز بن عثمحححان التحححويجري، المحححدير العحححام إليسيسحححكو، في إعحححداد وثحححائق هحححذه الحححدورة

.والمقترحات العملية التي تتضمنها، من أجل تعزيز العمل اإلسالمي المشترك بشأنهما

ثم ألقى معححالي الححدكتور عبححد العزيححز بن عثمححان التححويجري، المححدير العححام للمنظمححة اإلسححالمية.19

للتربية والعلوم والثقافة، كلمححة جححّدد فيهححا اإلشححادة بالرعايححة الكريمححة لصحاحب الجاللححة، الملححك حمححد بن

عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، للمؤتمر، وتوجه بالشكر والتقدير إلى معحالي الشحيخة مي بنت

محمحححد آل خليفحححة، رئيس هيئححة البححححرين للثقافحححة واآلثححار، ومن خاللهححا إلى جميححع العححاملين في هيئححة

البحرين على جهودهم المقدرة في اإلعداد الجيد وتوفير أفضل الظروف إلنجاح أعمال هذا المحؤتمر،

وإلى أصححححاب المعحححالي والسحححعادة رؤسحححاء الوفحححود المشحححاركين على محححا بحححذلوه من جهحححود أسحححهمت في

.تحقيق النتائج التي خلص إليها المؤتمر

وفي ختام أعماله رفع المؤتمر برقية شكر وامتنان إلى حضرة صححاحب الجاللححة الملححك حمححد.20

بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفّدى، لتفضل جاللته بإضفاء رعايته الكريمة على أعمححال

المؤتمر، وعلى حسن االستقبال وكرم الضيافة، متمنيحًا لجاللتحه الصححة والسحعادة وللشحعب البحريحني

.التقدم واالزدهار
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